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Bredbandssamordnare Per Persson berättade precis som på övriga ortsutvecklingsmöten om möj-
ligheten att bygga eget fibernät på landsbygden. 75 personer sökte sig till Starrkärrs bygdegård.

Redde ut begreppen. Kommunalråd Mikael Berglund (M) och Rolf Gustavsson (S) fick båda förklara 
sig när det gäller deras förändrade syn på vindbruksplanen. 

STARRKÄRR. Fiber i 
Starrkärr?

Inga problem, en för-
ening är redan bildad, 
men det gäller att gå 
med.

Ortsmötet i onsdags 
gav också besked om 
kommunens fortsatta 
kamp mot Svenska 
Kraftnäts idé om en ny 
luftburen 400 kV-led-
ning genom Ale.

Per Persson, bredbands-
samordnare i Ale, gav precis 
som han gjort på övriga orts-
utvecklingsmöten en detal-
jerad bild av hur det går att 
förverkliga drömmen om ett 
eget fibernät även på lands-
bygden. Fördelen i detta fall 
var att kreativa ortsbor redan 
har startat en förening, starr-
kärrsfiber.se, och nu utreder 
intresset i Starrkärrsområ-
det.

Genom föreningens för-
sorg finns det också möjlig-
het att få ekonomiskt stöd 
från EU.

– Det är ett riktigt bra 
tillfälle och ska ses som en 
ren investering i fastighe-
ten. Pengarna sparas ganska 
snabbt in genom sänkta av-

gifter för telefoni, internet 
och tv, sa Per Persson.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), redogjorde för kommu-
nens syn på utbyggnaden av 
gång- och cykelvägar i Ale. 
Det som är aktuellt just nu är 
en ny GC-väg mellan Kro-
nogården och Starkärr. Den 
ska vara klar 2015. Dessutom 
menar Berglund att sträckan 
mellan Kilanda skola och in-
farten till Hultasjön har någ-
ra otäcka kurvor.

– Här vet jag att det finns 
privata markägare som är 
positivt inställda att vara be-
hjälpliga. Vi får se hur vi kan 
komma fram där.

Politisk enighet
Det råder också stor poli-
tisk enighet i kritiken mot 
Svenska Kraftnäts planerade 
nya 400 kV-ledning mellan 
Skogssäter i Trollhättan och 
Stenkullen.

– Tillsammans med Lil-
la Edet försöker vi göra allt 
för att påvisa det orimliga i 
att dra fram en ny kraftled-
ningsgata med stora intrång 
i Ale. Vi har föreslagit att 
den i så fall ska markförläg-
gas och följa befintligt stråk, 
men Svenska Kraftnät är ju 
inte medlem i de ödmjukas 
klubb så vi kommer säkert 
få fortsätta vår kamp. Kom-
munstyrelsen har tagit beslut 

om att avsätta 50 000 kronor 
till eventuella utredningar 
för att stärka våra argument, 
berättade Mikael Berglund.

Ett annat ärende som har 
engagerat många i Starr-
kärr är vindkraftsplanen, 
där Berglund i egenskap av 
moderat fick klä skott för att 
partiet ändrat uppfattning 
och nu kan tänka sig att stry-
ka område C, D och E som 
var tänkta för vindkraftsut-
byggnad.

– Vi har fått ny kunskap 
i ärendet och har omprövat 
vårt ställningstagande. Jag 
tycker att det är en demokra-
tisk rättighet att få ändra sig 
om man känner att ett be-
slut eller förslag är felaktigt. 
Dessutom påverkar planen 
många markägare negativt 
just nu, då de varken kan 
söka bygglov eller för den 
delen sälja sin fastighet med 
klara besked om framtiden, 
försvarade sig Berglund.

Socialdemokraterna har 
valt att inte uttrycka en lika 
tydlig åsikt.

– Det är fullt möjligt att 
vi kommer fram till samma 
sak som Berglund och hans 
kamrater, men vi har sagt att 
vi först vill utreda och doku-
mentera vårt beslut så att det 
aldrig kan ifrågasättas längre 
fram, bekräftade Rolf Gus-
tavsson (S).
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